Sportakkoord Aalsmeer
Projectplan

Inleiding

Het sportakkoord in Aalsmeer heeft als belangrijkste doel om meer mensen te laten genieten van sporten
en bewegen die dat op dit moment niet of onvoldoende doen. Heb je ideeën om dit te helpen realiseren, dan
kun je een aanvraag voor een bijdrage indienen. Je gebruikt hiervoor onderstaand format (beperk de tekst tot
maximaal twee A4). Lees voorafgaand aan het invullen van dit format de documenten Sportakkoord Aalsmeer
en Procedure Sportakkoord Aalsmeer. Vul daarna alle onderdelen in.

Projectplan
1. Bij welke nationale ambitie(s) sluit het project aan?
Dit project sluit aan bij de ambitie duurzame sportinfrastructuur. Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en
bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.

2. Wat is het doel van het project?
Het doel is om alle speeltuinen goed in kaart te brengen en die op een interactieve manier aan te bieden aan de inwoners van
de gemeente Aalsmeer. Hiermee zijn de inwoners op de hoogte van de (sport)infrastructuur in de gemeente.

3. Welke doelgroepen worden bereikt?
Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 14 jaar en hun ouders.

4. Welke activiteiten maken deel uit van het project?
Het maken van een interactieve plattegrond, maar ook een digitale versie die geschikt is om via lokale media te verspreiden.

5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
Dat er een accurate plattegrond van alle speeltuinen beschikbaar is, die bewoners uitnodigt speeltuinen actief op te zoeken.
Meer gebruik van de speeltuinen draagt bij aan meer (gratis) bewegen en dus aan een gezonde leefstijl.

6. Wat is het tijdsplan van het project?
Het plan is om dit jaar de speeltuinplattegrond te maken en verspreiden. Streven is rond het begin van de lente.

7. Welke mensen en/of organisaties zijn actief bij het project betrokken?
Gemeente Aalsmeer, JOGG regisseur en vormgever.

8. Hoe wordt het project voortgezet als de bijdrage vanuit het lokale sportakkoord ophoudt?
De gemeente zal na het bewerkstelligen van de plattegrond dit, indien, noodzakelijk, jaarlijks laten updaten en hiervoor ook de
communicatie verzorgen.

